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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às duas horas, no auditório II
do Ibama, situado na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
(Ibama), Brasília, Distrito Federal, ocorreu a reunião do Comitê Interfederativo para o
Acompanhamento do Acordo Sobre o Desastre em Mariana/MG, na qual estiveram
presentes a Senhora Presidente do IBAMA, Marilene Ramos, e demais representantes dos
entes do comitê, constantes em lista anexa. A Presidente do Ibama presidiu a reunião,
iniciando a apresentação dos membros do Comitê e a pauta para deliberação. O comitê, no
uso de suas atribuições, primeiramente, deliberou sobre o Regimento Interno do Comitê,
restando aprovada o texto em anexo. A seguir, foram discutidas: a definição, distribuição e
número mínimo de integrantes em cada uma das Câmaras Técnicas, ficando acordado um
número mínimo de 3 integrantes sem limitação de número máximo. Em razão de
ponderações como a do Sr. Vicente Andreu/ANA, a deliberação sobre a definição o número
e atribuições das Câmaras Técnicas ficou agendada para outra reunião, a fim de avaliar
melhor estes temas. Em seguida, o ICMBio expôs os resultados dos trabalhos desenvolvidos
de monitoramento dos impactos da lama sobre a área costeira e marinha e os estudos
ecotoxicológicos em parceria com instituições de ensino e pesquisa até o momento
salientando a necessidade da manutenção desse acompanhamento. O ICMBio fará um
Termo de Referência para a Samarco realizar o monitoramento e os estudos
ecotoxicológicos da ictiofauna do rio Doce, e da área estuarina e marinha conforme cláusula
164 e 165. Na sequência, a Defensoria Pública da União apresentou sua proposta de
trabalho para o ano de 2016 referente ao atendimento dos atingidos. Pontuou o
acompanhamento do cadastramento e negociação com os atingidos e a importância da
atuação em conjunto com os governos estaduais e municipais na eficiência da comunicação
dos pontos do acordo para recuperação dos danos do desastre à população dos municípios
impactados. Pretende-se com isso dar a legitimidade e publicidade necessária ao acordo em
relação aos atingidos, indenizações, recursos, cadastro entre outros pontos. Representantes
da Casa Civil e do Ministério de Desenvolvimento Social também expuseram a relevância
de um formulário dos cadastrados mais completo e que contemplasse mais informações,
com o objetivo de dirimir dúvidas e minimizar problemas técnicos e mesmo sociais. A Sra.
Gisela Forattini/ANA apresentou informes solicitando que alguns programas sejam
reorganizados dentro das Câmaras Técnicas. Os municípios atingidos vão encaminhar a
ANA manifestação como está o abastecimento destes. Foi aprovado o projeto emergencial
de abastecimento para Governador Valadares, conforme cláusula 171 do Acordo.
Dando prosseguimento, coube à Dbflo/Ibama apresentar os resultados da vistoria realizada
na área das barragens da Samarco e ao longo dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce até

a UHE Risoleta Neves, elencando os pontos críticos identificados e os obstáculos para o
enfrentamento do problema dos rejeitos. Por fim, o representante da Samarco apresentou e
detalhou o planejamento dos trabalhos e ações para o ano de 2016.
Principais Resoluções e Encaminhamentos:
Resoluções

Encaminhamentos



Aprovação do Regimento Interno do
CIF



O texto aprovado será publicado no
Diário Oficial



Autorização
para
a
Samarco
desenvolver e implantar Sistema de
captação, adução e melhoria nas
estações de tratamento para o
Município de Governador Valadares
que atenda percentual acima de 50%,
conforme Par. 5º da Cláusula 171 do
TTAC



Ofício do CIF a Samarco informando
decisão.



Próxima reunião do CIF: 30 e 31/5 em
Brasília



Propostas de pontos de pauta deverão
ser enviados a Secretaria Executiva do
CIF até 20/5 para o email
assessoria.presidencia.sede@ibama.gov.
br



Pauta para próxima reunião:
o Levantamento das demandas
prioritárias dos municípios
atingidos

o CT Reconstrução e Recuperação
de infraestrutura

o Propostas para Diversificação
econômica dos
municípios
atingidos

o CT Organização Social
Auxílio Emergencial

o Ressarcimento das despesas dos
municípios para participação nas
reuniões

o PFE analisar

o Levantamento da situação atual
dos Sistema de captação, adução
e melhoria nas estações de
tratamento e Hierarquização dos
projetos

o CT Segurança Hídrica
Qualidade da Água

e

o Critérios para hierarquização de
projetos e aplicação dos
recursos previstos para esgoto e
lixo em 2016 (R$50 milhões)

o CT Gestão dos Rejeitos
Segurança Ambiental

e

e
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